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HÍREK
Egy chilei férfi több mint 54
órán át csókolgatott egy au
tót, hogy ezzel megnyerje.
Egy santiagói rádióállomás
hirdette meg a versenyt,
amelyen huszonnyolcán in
dultak. A győztes, a 22 éves
JoseAliagá, miután megkap
ta a vadonatúj kocsi kulcsait,
csak annyit mondott, hogy
nagyon akarta az autót.
Hát igen. A csók arrafelé
kemény valutának számít!

V. G.
ELHUNYT KÖRMENDI LA
JOS író, szerkesztő - tudatta a
Magyar írószövetség. Körmendi
Lajos 1946-ban született Karca
gon. Első írásai a Mozgó Világ
ban jelentek meg, 1989-től a
Jászkunság című folyóirat főszerkesztője volt, 1995-ben Jó
zsef Attila-díjat, 2004-ben pe
dig Arany János-díjat kapott.
Körmendi Lajos a rendszervál
tást követően Karcag alpolgár
mestere és az MDF országgyű
lési képviselőjelöltje is volt.
(MTI)

ELŐZETES LETARTÓZTA
TÁSBA helyezték azt a két fér
fit, akik december 29-én, Rép
celakon, a nyílt utcán 7,3 millió
forintot raboltak el a helyi taka
rékszövetkezet postára siető
két alkalmazottjától - tudtuk
meg a sárvári rendőrkapitány
ság ügyeletesétől. A két feltéte
lezett tettest - a 19 éves répcelaki L. Pétert, valamint a 25
éves uraiújfalui P. Károlyt - a
rablást követő 24 órán belül el
fogták. A nyomozás eddigi ada
tai szerint a gyanúsítottak ala

posan kitervelték a bűncselek
ményt, amelynek helyszínéről
két külön autóval menekültek
el, majd egyikük házának pad
lásán rejtették el a zsákmányt.
Az elrabolt pénzből egyelőre
6,9 millió forint került elő.

Pázmány Péter felsőoktatási
díjban részesül 2005-ben
Bayer József politológus,
Bandi Gyula jogász, Fridrich
Péter biokémikus és Varga
Gyula agrárközgazdász. Deák
Ferenc kutatási díjat kap
Meskó Attila geofizikus és Sa
mu Mihály jogász, Trefort
Ágoston közoktatási díjat ve
het át Barlai Róbertné, Jáki
László és Katona Imre tanár.
Kodály Zoltán közművelődési
díjat adományoz az alapítvány
Fazekas Lajos fazekasmester
nek, Kórusz József festőnek,
grafikusnak, valamint Thész
Gabriella karnagynak, ének
és zenetanárnak. Kemény
Zsigmond-díjban részesül Pén
tek János nyelvész, etnográfus,
Nemes Nagy Ágnes-esszédíjat
vehet át Görgey Gábor író és
Pomogáts Béla irodalomtörté
nész. (MTI)
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Újévi fogadkozás

(N épszabadság)

MOZGÁSSÉRÜLT A DÉLI
SARKON. Egy fél kezű, fél lá
bú 16 éves lengyel fiú pénte
ken gyalog elért a Déli-sarkra,
csupán nyolc hónappal azután,
hogy eljutott az északira. Ezáltal
ő a legfiatalabb olyan kutató és mozgássérült -, aki egy éven
belül meghódította a Föld
mindkét sarkát - jelentette a
lengyel televízió. Janek Méla,
az észak-lengyelországi Malbork város egyik gimnáziumá
nak tanulója egy áramütés kö
vetkeztében veszítette el egyik
kezét és lábát 2002-ben. Azóta
művégtagokat használ. (MTI)

ELLOPTÁK AZ EMLÉK
TÁBLÁT.
Ellopták
a
holokauszt áldozatainak emlé
kére állított táblát az óbudai
vasútállomásról. A Magyaror
szági Evangéliumi Testvérkö
zösség (MET) és felsőoktatási
intézményének teológus és lel
kész szakja szervezésében
mintegy negyven budapesti és
vidéki helyszínen tartottak ta
vasz óta bűnbánati istentiszte
letet és helyeztek el emléktáb
lát a holokauszt 60. évfordulója
alkalmából. Az istentisztelete
ket HÉV- és vasútállomásokon
tartották, a zsidóság egykori de
portálásának jelképes helyszí
nein. Az óbudai MÁV-állomáson december 22-én, a rendez

- Korai lenne még megítélni, hogy többé tényleg nem iszik egy kortyot se, majd pár
hét múlva, ha kijózanodik!
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vénysorozat utolsó napján he
lyezték el a gránittáblát. (MTI)

Fődíjat adományoz Markó
Iván Kossuth-díjas balettmű

DÍJ MARKÓ IVÁNNAK ÉS
VÁRSZEGI ASZTRIKNAK.

vésznek és Várszegi Aszták
pannonhalmi főapátnak a Pro
Renovanda Cultura Hungáriáé

Alapítvány, amely 2005. január
15-én tartja díjkiosztó ünnep
ségét Budapesten. A januári
ünnepségen adják át az alapít
vány további elismeréseit is.

MADÁR INFLUENZA-VÍ
RUST találtak egy 16 éves vi
etnami lány szervezetében erősítették meg vasárnap hiva
talos forrásból. A déli Tai Ninh
tartományból való lányt Ho Si
Minh-város trópusi betegsé
gekkel foglalkozó kórházában
vizsgálták, és a vizsgálati ered
mények szerint az emberre ve
szélyes H5N1 vírussal fertőző
dött meg, közölte Truong
Trong Hoang, a déli nagyváros
egészségügyi
hatóságának
igazgatóhelyettese. Súlyos lég
zési problémákkal küszködik,
és az állapota jelenleg válsá
gos - tette hozzá. A lány egy
beteg csirke levágása és elké
szítése közben kapta meg a
kórt. (MTI)

A TOMPÁI HATÁRÁTKE
LŐHELYEN a pénzügyőrök
mintegy félszáz millió forint
értékű csempészárut találtak
egy horvát illetőségű kamion
ban - mondta el a vám- és
pénzügyőrség szóvivője vasár
nap. Szombaton a belépésre
jelentkező szerb sofőr 4300
eurós számlát mutatott be a
vámáruról. Az iratok szerint
szivattyú- és kompresszoral
katrészeket szállított Buda
pestre, de amikor a pénzügy
őrök tételesen átvizsgálták a
kamiont, a vezetőfülkében
megtalálták az eredeti szám
lát, amely szerint 197 ezer
euró értékű a behozott áru.
(MTI)

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk
2004. november 20-i számá
nak „Hétvége" mellékletében
A másik nyilvánosság című
cikkben valótlanul közöltük,
hogy a Pro-Aurum Rt, a Nem
zeti Lap- és Könyvkiadó Kft.-t,
valamint a Hír TV-t egy irányí
tás alá vonta. A valóság ezzel
szemben az, hogy a ProAurum Rt. a Nemzeti Lap- és
Könyvkiadó Kft. törzstőkéjé
nek 17,4 %-os hányadát birto
kolja, amellyel irányítást nem
gyakorol. Továbbá valótlanul
közöltük, hogy Simicska Lajos
felesége, dr. Pusztai Zsuzsan
na a B-Reklám Kft. tulajdono

sa lenne. A valóság ezzel
szemben az, hogy dr. Pusztai
Zsuzsanna a B-Reklám Kft.ben lévő tulajdonrészét elad
ta, őt a Cégbíróság 2003. ápri
lis 17-i hatállyal törölte a ta
gok sorából.

így búcsúztattuk az óévet
Balesetek, sérültek, tüzek
Megerősített csapattal dolgoztak
az év utolsó éjszakáján a men
tők, a tűzoltók és a rendőrség.
Volt tűz, halálos közúti baleset
és utcai verekedés.
H írösszefoglaló

Mintegy 900 mentőautó állt készenlétben
szilveszter éjjel. Míg egy átlagos hétköz
nap a fővárosban 300-350, országszerte
mintegy kétezer hívást kapnak a mentők,
az idei szilveszterkor csak Budapesten
504, országszerte háromezer riasztás volt
- mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Magyar Távirati Iro
da munkatársának. Az esetek többségé
ben az alkoholfogyasztás adott munkát a
mentőknek, sokszor utcán fekvő részege
ket kellett ellátni, előfordult utcai vereke
dés okozta sérülés is, például Pécelről
egy szurkálás életveszélyes sérültjét szál
lítottak kórházba. Az Operánál súlyos ka
rambol miatt volt szükség az életmentők
re, és halálos villamosgázolás is volt a fő
városban szilveszter napján. Győrfi Pál

A tömegbe
hajtott
Az ünneplők közé hajtott, és több embert
elütött egy 23 éves fiatalember december
31-én éjszaka, Debrecenben. A Himnusz
eléneklése után egy szórakozóhelyről az
utcára tódultak a fiatalok a Péterfia utcán.
A harmincfőnyi tömegben egy arra hala
dó autós nem tudoft tovább menni. Szó
váltás után az autó vezetője, ]. Sándor
száz méterre eltávolodott a fiataloktól,
majd lekapcsolt fényszórókkal a fiatalok
közé hajtott, ennek következtében ketten
könnyebb sérüléseket szenvedtek, egy
személy pedig súlyosan megsérült. Ez
után a tömeg rátámadt az autóban tartóz
kodókra, a súlyosabb következményeket
a kiérkező rendőrök akadályozták meg
-jelentette debreceni tudósítónk.
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elmondta: az idei szilveszter „legsűrűbb"
óráiban, este tíz és hajnali három óra kö
zött Budapesten megesett, hogy egyszer
re két-három sérültet szedett össze egyet
len mentőkocsi. A tűzoltókat 156 ese
ményhez riasztották. Többnyire kukák
ban, szeméttárolókban keletkezett tűz
miatt, ezeket feltehetően petárda okozta tájékoztatott Dobson Tibor, a katasztrófavédelem szóvivője.
A 6-os számú főúton Botykapeterdnél
két személyautó ütközött frontálisan. A
balesetnek egy halottja és két sérültje volt.
A31-es főút, Heves-Jászapáti közti szaka
szán egy terepjáró fának ütközött, a veze
tő a helyszínen életét vesztette. Borsod
ban két huszonéves fiatalember lett közle
kedési baleset áldozata szilveszterkor.
Egyikük, Miskolcon személyautójával fel
borult egy kanyarban és a helyszínen
meghalt, utastársa súlyos sérülést szenve
dett - mondta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A másik halálos baleset Ózdon történt, az
újév első napjának hajnalán. Egy 21 éves
fiatalember autójával kisodródott az út
ról, villanyoszlopnak ütközött és belehalt
sérüléseibe. Mindkét balesetet valószínű
leg figyelmetlenség okozta.

Ünneplő és gyászoló városok
MTI Az indiai-óceáni szökőár, az áldozatok miatt ér
zett gyász és részvét rányomta a bélyegét a világ sok
táján az óévet búcsúztató szilveszteri ünnepségekre.
New York szívében, a Times Square-en százezrek
emlékeztek meg egyperces némasággal a cunami ál
dozatairól. Jutott azért hely és idő a vígságnak is. Az
egybegyűlt tömeg zajos éljenzéssel köszöntötte éjfél
kor az új évre való áttérést jelképező fénylő kristály
gömb leereszkedését, a tetőkről íeszórt, háromtonná
nyi konfetti színpompás hóviharnak tűnő kavar
gását, a ragyogó izzókból kirakott, hatalmas mére
tű, fénylő 2005-ös szám megjelenését és a pazar tűzi
játékot.
Londonban hatalmas tűzijáték világította be a vá
rost, amikor a Big Ben toronyórája elütötte az éjfélt. A
brit fővárosban is elnémult azonban két percre a viga
dó tömeg, emlékeztetve az óév végét gyászba borító
kataklizmára.
Párizsban mintegy 400 ezer ember gyűlt egybe a
Champs-Elysées-n a 2005-ös esztendő köszöntésére,
»

de ugyanakkor a gyász megannyi jele is látható volt a nepelte az idén az új év eljövetelét, mint máskor. Ró
francia főváros központjában; fekete leplek függtek a mában és az olasz városok többségében lemondták a
híres sugárutat szegélyező fákról és a Concorde tér szokásos tűzijátékot. A főváros lakosai láthatólag ele
többkarú lámpaoszlopairól.
get tettek Walter Veltroni polgármester kérésének,
Több európai országban lemondtak számos szil hogy a tragédia sújtotta emberekkel való szolidaritás
veszteri rendezvényt. Az észtországi Tallinnban és jeléül a szokásosnál józanabb és csendesebb legyen a
Tartuban elmaradtak a tervezett tűzijátékok, míg Eu szilveszterük.
rópa másik végén, a törökországi Isztambulban le
Berlinben 400-600 ezer ember fogadta az utcákon
mondták a Taksim térre tervezett, szilveszterkor ha az új esztendőt esőben, de ünnepi hangulatban. Nagy
gyományos zenei rendezvényt. Észak-Európában tömeg nézte a helyszínen a Brandenburgi kapunál
több ország vezetői felszólították a lakosságot, hogy rendezett pazar tűzijátékot.
„méltósággal ünnepeljenek" a gyász napjaiban. Bár a
Hatszázhúszezren szilvesztereztek az idén Bécs
lakosság ragaszkodott a hagyományos petárdás, tűzi- központjában. Még az éjfél előtt megeredt eső sem
játékos szilveszteri mulatságokhoz, Svédországban, riasztotta el a bécsiek százezreit, hogy a városköz
Norvégiában és Finnországban gyásznappá nyilvání pont utcáin búcsúztassák a 2004-es évet. Aktivisták
tották január elsejét, Dániában pedig január másodi- közreműködésével gyűjtést is rendeztek a szökőárral
kát. II. Margit dán királynő lemondta szokásos újévi sújtott térségek megsegítésére. Ausztria több nagyvá
fogadását.
rosában is lemondták a tűzijátékokat, hogy az így
Az olasz lakosság - az áldozatok iránti részvéte és megtakarított összegeket is adományozásra fordít
tisztelete jeléül - a szokásosnál visszafogottabban ün hassák.
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